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 بسم هللا الرحمن الرحيم
هللا وسلم وباار  للاى لهادر ورساولي اهيااا محماد وللاى بلاي وصاحبي   معاين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى 

 اللهم اغفر لاا ولشيخاا والسامعين هرحمت  يا  رحم الراحمين.
 ،وهاو الطااان ،حدثاا يحيى :حدثاا زهير هن حرب ومحمد هن المثاى قاال": -رحمي هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 
ال تساافر المار   »قاال:  -صالى هللا للياي وسالم-اهان لمار  ن رساول هللا   خهراي اافع لن :قاللن لهيد هللا 

 .«إال ومعها ذو محرم ثالثا  
حادثاا  هاي  :قاالا اهان اميار او هاو  ساامة و وحادث ،حدثاا لهد هللا هن اميار :قالوحدثاا  هو بكر هن  هي شيبة 

 :ال اهاان امياار فااي روايتااي لاان  هياايوقاا «فااوث ثااال » :لاان لهيااد هللا ههااذا اإلسااااد فااي روايااة  هااي بكاار  ميعااا  
 .«ثالثة إال ومعها ذو محرم»

 خهرااا الحاحا  لان ااافع لان لهاد هللا هان لمار لان  :قاالدي  حادثاا اهان  هاي ف ا :قاالوحدثاا محمد هن رافاع 
تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسير  ثال  ليال إال ومعهاا  المر  ال يحل »قال:  -صلى هللا لليي وسلم-الاهي 

 .«و محرمذ
وهاو  ، ررار لان لهاد الملا  حادثاا :لان  ررار قاال قتيباة حدثاا قتيبة هن سعيد ولثمان هن  هي شيبة  ميعا  و 

 ات سمعت هذا من رسول هللا  :فطلت لي ،فأل هاي سمعت ماي حديثا   :اهن لمير لن قزلة لن  هي سعيد قال
ساامعتي  :قااال !مااا لاام  ساامع -ليااي وساالمصاالى هللا ل-فااأقول للااى رسااول هللا  :؟ قااال-صاالى هللا لليااي وساالم-

 ،مساا ده هااذا :ال تشاادوا الرحااال إال إلااى ثالثااة مسااا د»: -صاالى هللا لليااي وساالم-قااال رسااول هللا  :يطااول
ال تساافر المار   ياومين مان الادهر إال ومعهاا ذو محارم » :وسامعتي يطاول «والمسا د اققصاى ،والمس د الحرام

 .« و زو ها ،ماها
سامعت  :حدثاا شعبة لان لهاد الملا  هان لميار قاال :قالحدثاا محمد هن  عفر  :قالى وحدثاا محمد هن المثا

 :-صالى هللا للياي وسالم-مان رساول هللا بقاال: سامعت  -رحي هللا لاي-سمعت  با سعيد الخدره  :قزلة قال
بااقي  واقات  ، و ذو محارم ،اهاى  ن تساافر المار   مساير  ياومين إال ومعهاا زو هاا ،فاأل هااي وباطاااي  ربعا  

 .الحدي 
حدثاا  ررر لن مغير  لن إهراهيم لن سهم اهان ما ااب لان قزلاة لان  هاي  :قالحدثاا لثمان هن  هي شيبة 

 .«إال مع ذه محرم ال تسافر المر   ثالثا  »: -صلى هللا لليي وسلم-قال رسول هللا  :سعيد الخدره قال
 :قاال ،حادثاا معااذ :قاال  هاو غساان ،هشاملن معاذ هن  وحدثاي  هو غسان المسمعي ومحمد هن بشار  ميعا  

ال تساافر »قاال:  -صالى هللا للياي وسالم-حدثاي  هي لن قتاد  لن قزلة لن  هي ساعيد الخادره  ن اهاي هللا 
 .«امر   فوث ثال  ليال إال مع ذه محرم

ثال  إال مع  كثر من » :وقال ،حدثاا اهن  هي لده لن سعيد لن قتاد  ههذا اإلسااد :قالوحدثاار اهن المثاى 
 .«ذه محرم



 :قاال -رحاي هللا لااي-حدثاا لي  لن سعيد هن  هي سعيد لن  هيي  ن  هي هررار   :قالحدثاا قتيبة هن سعيد 
مسالمة تساافر مساير  ليلاة إال ومعهاا ر ال ذو حرماة  المار  ال يحال »: -صلى هللا لليي وسالم-قال رسول هللا 

 .«ماها
حادثاا ساعيد هان  هاي ساعيد لان  هياي  :قالن سعيد لن اهن  هي ذئب حدثاا يحيى ه :قالحدثاي زهير هن حرب 

تاؤمن بااهلل والياوم  المار  ال يحال »قاال:  -صالى هللا للياي وسالم-لن الاهاي  -رحي هللا لاي-لن  هي هررر  
 .«اآلخر تسافر مسير  يوم إال مع ذه محرم

هاره لان  هياي لان  هاي هررار   ن قار ت للاى مالا  لان ساعيد هان  هاي ساعيد المط :وحدثاا يحيى هن يحيى قاال
تاؤمن بااهلل والياوم اآلخار تساافر مساير  ياوم وليلاة إال  المار  ال يحل »قال:  -صلى هللا لليي وسلم-رسول هللا 

 .«مع ذه محرم لليها
هن  هي صالح لن  هيي لن  هاي حدثاا سهيل  :قالحدثاا بشر يعاي اهن مفحل  :قالحدثاا  هو كامل ال حدره 

إال   ن تسااافر ثالثااا   الماار  ال يحاال »: -صاالى هللا لليااي وساالم-قااال رسااول هللا  :قااال - لااايرحااي هللا-  هرراار 
 .«ومعها ذو محرم ماها

حاادثاا  هااو معاويااة لاان  :لاان  هااي معاويااة قااال  هااو كررااب وحاادثاا  هااو بكاار هاان  هااي شاايبة و هااو كررااب  ميعااا  
صاالى هللا لليااي -ال رسااول هللا قاا :قااال -رحااي هللا لاااي-اقلمااع لاان  هااي صااالح لاان  هااي سااعيد الخاادره 

إال ومعهاا  هوهاا  و  يكاون ثالثاة  ياام فصاالدا   تؤمن باهلل واليوم اآلخر  ن تسافر سفرا   المر  ال يحل »: -وسلم
 .«اهاها  و زو ها  و  خوها  و ذو محرم ماها

 .ا اإلسااد مثليحدثاا اقلمع ههذ :قال ،حدثاا وكيع :وحدثاا  هو بكر هن  هي شيبة و هو سعيد اقشج قاال
 :قاالحادثاا سافيان هان لييااة  :حدثاا  هو بكر هن  هي شيبة وزهير هن حارب كالهماا لان سافيان قاال  هاو بكار

صالى -سمعت الاهاي  :يطول -مارحي هللا لاه-سمعت اهن لباس  :حدثاا لمرو هن دياار لن  هي معهد قال
 «وال تسافر المر   إال مع ذه محارم ،ا ذو محرمال يخلون ر ل بامر   إال ومعه»يخاب يطول:  -هللا لليي وسلم
ااي اكتتهات فاي غازو  كاذا وكاذا ،إن امر تي خر ت حا ة ،يا رسول هللا :فطام ر ل فطال ااالا  فحاج » :قاال ،وا 

 .«مع امر ت 
 .حدثاا حماد لن لمرو ههذا اإلسااد احور :قالوحدثاار  هو الربيع الزهرااي 

ولام  ،م يعاي اهن ساليمان المخزوماي لان اهان  اررج ههاذا اإلساااد احاورحدثاا هشا :قالوحدثاا اهن  هي لمر 
 ."ال يخلون ر ل بامر   إال ومعها ذو محرم" :يذكر

نمىا  ،ندينىا محمىد وعلىى  لى  وصىحب  ن معىين ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك علىى عدىدو ورسىول 
 بعد:

، "حادثاا يحياى وهاو الطااان :هان حارب ومحماد هان المثااى قااال حادثاا زهيار": -رحم  هللا تعالى-فيقول المؤلف 
صاالى هللا لليااي - خهراااي اااافع لاان اهاان لماار  ن رسااول هللا  :قاااللاان لهيااد هللا " وتقىىدم الحىىدي  فىىه م،ىى   ىى ا،

 .«إال ومعها ذو محرم ال تسافر المر   ثالثا  »قال:  -وسلم



بقولىى : بىىاب  -رحمىى  هللا تعىىالى-ولىى ا تىىر م النىىوو  هىىا، مفاد ىىا تحىىرفم سىىفر المىىرن  دون محىىرم من ،فىىه روايىىاي ة،يىىر 
يعنىىه محىىرما لهىىا، و ىىا   "منهىىا" :بعىىا الروايىىاي «وال ومعهىىا  و محىىرم» ،سىىفر المىىرن  مىىٍ محىىرٍم ولىىى حىىٍ  و يىىرو

ا، نو مىىن تحىىرم عليىى  يتحىىدد المحىىرم بأنىى  أو هىىبأنىى  ندو ىىا نو ن و ىىا نو أو هىىا نو ادنهىىا، وعلىىى  ىى ا  توضىىيذ  لىىك
نو مىىن تحىىرم عليىى  علىىى التأديىىد، ال مىىن تحىىرم عليىى  مؤ تىىا ، ةىىأو  د بسىىدب مبىىال، المحىىرم  ىىو الىىأو ، علىىى التأديىى

بىىدا  بسىىدب مبىىال ومىىا نسىىب نو رضىىا  نو مصىىا ر ، ةىىأم الأو ىىل األ ىىي والعمىىل وال الىىل، ونمىىا مىىن تحىىرم عليىى  مؤ 
لىىي   ،ةاللعىىان مىى،   ي ىىوأ، ، وةونىى  مبىىال ي ىىر  السىىدب المحىىرم الىى    ىىو فىىه األصىى  ال وبنتهىىا التىىه  ىىه الربيبىىل

المحرميىل،  ىه تحىرم علىى مىن العنهىا  بسدٍب مبال، ونما نمر ب  لدر  الحد عىن الرىرفين، والنتفىا  الولىد، فى  يفيىد
 ىى ا مىىا يقىىررو ن ىى  مؤبىىدا  لهنىى  لىىي  بسىىدٍب بىىرعه معتدىىر ةالسىىدب المحىىرم مؤبىىدا  ةالنسىىب والرضىىا  والمصىىا ر ، 

 و محىرٍم »وبعضىها تقىول:  «ومعهىا  و محىرمٍ »ا؛ ألن بعا الروايىاي تقىول: يعنه منه «ومعها  و محرم»العلم، 
محتملىىىل ألن يةىىىون  و المحىىىرم منهىىىا نو منىىى ، مىىىن الر ىىى  الىىى    «ومعهىىىا  و محىىىرم» :ألن الروايىىىل األولىىىى «منهىىىا

  مىن ولىي ،ده ا  ال بعا العلما ، يقولىون: و ا ةىان الر ى  الى   يرفىد نن يسىافر دهى و المىرن صحدها فه السفر، 
دهىا، لهىن  وال معهىا  و محىرم لمىن يسىافرمع  محرما من ، يعنه أو ت  نو ن ت  نو نمى  يىد   فىه  ى ا،  ،محارمها

يحىىدد المىىراد بىىالمحرم، و ىىو ننىى  محىىرم لهىىا ممىىا فسىىر بىى  الحىىدي  فىىه بعىىا  « و محىىرٍم منهىىا»الروايىىل األ ىىر : 
به ا نعرف نن  ول مىن يقىول: نن للمىرن  نن تسىافر مىٍ و ن و ا،  ا  التفسير ده ا،  ،ادنها ،ندو ا ،روايات : وأو ها

ال ماعل ر ال ونسا ، نو مٍ م موعل من النسا  مٍ نمن الررفق، و ا و عىن فىه الم الفىل، وصىلن ولىى  ىول مىن 
يقول: ننها تسافر مٍ ر ٍ  ،قل، المسألل ما تنتهه، يعنه من ن   العلم من يقول: تسىافر مىٍ م موعىل مىن النسىا  

بأنهىىا تسىىافر مىىٍ ر ىىٍ  ،قىىل، و ا  ممىىن  :فتىىل، ومىىنهم مىىن يقىىول: تسىىافر مىىٍ ال ماعىىل ر ىىال ونسىىا ، و يىى و ا نمنىىي ال
 ،نين ال بيل؟ وم،    ا القول ال يلتفي ولي ، ف  دىد مىن المحىرم فىه السىفر ؟ي َش عليها و ا سافري مٍ ر   ،قل

 ال دد من .
: وفيهىىا «ليلىىل» :وفيهىىا «يىىوم وليلىىل» :وفيهىىا «،ىى  » :اوفيهىى «فىىوث ،ىى  » :و ىى ا البىىاب درواياتىى  اله،يىىر  التىىه فيهىىا

درفىد، ففىوث ،ى  ، ،ى  ، يىوم وليلىل، ليلىل، يىوم، درفىد،  ،و يىرو بسىند صىحيذعنىد ندىه داود  «درفد» :وفيها «يوم»
 ،بىاليوم والليلىل :مٍ   و الرواياي؟  ول   ير معتدر، من  ىال ،وننها  ه الحد المعتدر ح ل ،   لمن  ال بال،  

فىىق دىىين  ىى و الروايىىاي التىىه فىىه  ىى و    ىىو معتدىىر مىىٍ روايىىل درفىىد؟ ال يعتدىىر؛ ألن العدىىر  باأل ىى ، و ا  ةيىىف نو  ىى
األحادي   ا ي ع   لو ائٍ معينل، امرن  سىافري ،ى   ليىال، فقىال ن   العلم يقولون: ون   و  ؟الم تلفلاأل وال 
 «واليوم اآل ر نن تسىافر ،ى   ليىال وال مىٍ    محىرم ال يح  المرن  تؤمن باهلل»: -علي  الص   والس م-النده 

ال يحىى  المىىرن  تسىىافر ،ىى   ليىىاٍل وال ومعهىىا  و »: -عليىى  الصىى   والسىى م-امىىرن  سىىافري فىىوث ،ىى   فقىىال الندىىه 
امىىرن  سىىافري يىىوم، امىىرن  سىىافري ليلىىل، امىىرن  سىىافري يىىوم وليلىىل، ف ىىا  ال ىىواب علىىى  ىىدر السىىؤال، و ىىا   ،«محىىرم

فعلىىى  ىى ا نن الوصىىف الىى    «فر وال ومعهىىا  و محىىرمال يحىى  المىىرن  تىىؤمن بىىاهلل واليىىوم اآل ىىر نن تسىىا» :اإلرىى ث
فىدل علىى نن  ى و األعىىداد المى ةور   يىر معتدىر ؛ ألنهىا  ىا ي ع  ىا  لقضىايا معينىىل،  ننىي  بى  الحةىم  ىو السىفر،

دىروأ والههىور، فم ىرد دىروأ المىرن  و ىو ال ،مىأ و  مىن اإلسىفار :فدل على نن الوصف المؤ،ر  و السفر، والسفر
دىراأ بىه  مىن  سىد المىرن   ى ا سىفور، فالسىفر م ىرد الدىروأ عن الدلد    ا سفر، ومن  السىفور الى    ىو و ىرا  واز



، وال وال ميىى  واحىىد ،عىىن الدلىىد، و ا بابىىر الوصىىف  ىىا  الحةىىم، فعلىىى  ىى ا ال ي ىىوأ المىىرن  نن تسىىافر ب يىىر محىىرم
 ،ونه،ىر مىن ،ى   «،ى   ليىالٍ »و ر ي عىن الدلىد، ريىب األحاديى : ننها درأي يش معنى السفر؟ السفر ةيلو، و

ترتىب علىى الى،   معلى  ضايا بعينها، والمحهىور النعداد ال مفهوم لها؛ ألنها  ا ي ة    و وفوم وليلل، وفوم، 
نو نه،ىر مىن  ،لنو يوم وليل ،المحهور ال   من ن ل  نهه عن سفر المرن  ، ،ا   و المحهور المرتب على ساعل، 

 ىىا ي نو درفىىد  ىىو المحهىىور المرتىىب علىىى سىىاعل، و ا   ىى و األعىىداد ال مفهىىوم لهىىا عنىىد ن ىى  العلىىم؛ ألنهىىا  ،،ىى  
 .«وال ومعها  و محرم»قضايا بعينها، فالوصف المؤ،ر  و السفر، ع   ل

و ، فىه السىفر ولىو لىم تىأته مسىألل ال لىفه الدلد ما فه سىفر، و ا  ترةىب مىٍ بى و دىدون محىرم، و ا   ير السفر، 
ال ي لىىون ر ىى ا بىىامرن  وال ةىىان »لهىىن و ا انتفىىى الوصىىف المىىؤ،ر يأتينىىا محهىىورا   ىىر: عليهىىا، تحصىى   لىىو  يحىىرم 

ونحادي  ال لو  معروفل، فإ ا ةانىي دا ى  الدلىد ال دىد نن ترتفىٍ ال لىو ، واز ا دىرأي عىن الدلىد ال  «البيران ،ال،هما
، نو بعىىا مىىن يفتىىه اآلن يتسىىامذ يقىىول: و ا ةىىان السىىفر سىىاعل ،عضىىهمتسىىامذ ب دىىد نن يةىىون معهىىا  و محىىرم،
وتنأل فه المرار ويسىتقدلها ما فيها وبةال مٍ  مٍ من النا ،  ،وترةب الرائر  ،السفر مضمون، توديها المرار

 ؟  يضىىمنالتنىىأل، مىىن الىى   ىى ا علىىى سىىدي  ؟السىىفر سىىاعلفىى  وبىىةال، نقىىول: مىىا اللىىه يضىىمن نن يةىىون  ،محىىرم
وباتىي المىرن  ة،ير  حاولي الرىائر  الهدىوف فىه المرىار المىراد مىا اسىتراعي، فصىرفي ولىى  الف الهليىواي،  ضايا 

من  را  م،    ا التسا  ، ت رف الرائر ، يحصى  لهىا مىا يحصى ، يحصى  مىا يمنعهىا مىن الهدىوف،  ،مٍ  ير ا
فىه   ىر ، وحصى  نن تعرى  القرىار القرار ة لك، القرار نحيانا  يسافر  مسمائل امرن  ما معهم وال  مسين ر  

مىن اللىه يضىمن م،ى  وفتحىي لهىم األدىواب ي ر ىون،  ،البهر، فه ليلٍل مهلمل فه بىد  حىر، وتعرى  فىه الررفىق
ال مىا فيى  مفىر ؟  و الحىواد  يرةىب علىى وال محيىد عىن  ى و النصىوو، ،ىم بعىد  لىك  ، ى ا علىى سىدي  التنىأل، واز

، سىاعل مىا يضىر، م موعىل  مىٍ مىن المدرسىاي يسىافر دهىن سىائق م،    و الفتاو  هلماي، يقول: السىفر سىاعل
ال نسىتريٍ نن ن ىف فىه و ىي صى   الف ىر؛  ،ال يميُّ لهن بصلل، ،م   ا السائق يقول: ننا معه  مىٍ مىن النسىو 

ألنىى  ال دىىد مىىن االسىىتعداد، يىىدور فىىه الرفىىاا سىىاعل سىىاعتين ي مىىٍ المدرسىىاي، ،ىىم ي ىىر  دهىىن ولىىى مدرسىىتهن فىىه 
ال دىد نن تىؤ ر ر  تبعد مائل و مسين ةيلو، ،ىم يحىين و ىي الصى   يقىول: مىا نسىتريٍ ننىألهن بىالدر،  رفل من الق

الص   حتىى يصىلن ولىى المدرسىل، حتىى ي ىر  و تهىا، يعنىه هلمىاي بعضىها فىوث بعىا، ريىب العى  ؟ العى   
فىىه مقادىى  ننهىىا تسىىتلم  ،فنىىؤ،ر الىىدنيا علىىى الىىدينوحمايىىل العىىرا ضىىرور  مىىن ضىىروراي الىىدين، رن  المىىال الىىدين، 

راتب، يا ن ه ال تستلم راتىب، ومىن النسىو  مىن ادتلىي نمهىا تى  ب معهىا، و ى ا احتيىاف و يىد نحسىن مىن االنفى ي 
يوميىا   ،الحاص  من بعا النا ، ت  ب بأمها مسةينل ع وأ تسافر يوميا  ستمائل ةيلو،   و وا عىل مىا  ىه دىى...

م،ى   ٍ ولى القرفىل التىه فيهىا  ى و الدنىي وت يدهىا بعىد صى   الههىر، ت  ب وتر ٍ، تر ٍ ت هأ لها األه ، ،م تر 
نن نسىىلك المسىىالك  الىىدين مىىا يضىىيق بعىى   م،ىى   ىى و األمىىور ندىىدا ، لهىىن ال دىىد ىى و األمىىور ال دىىد لهىىا مىىن عىى  ، 

نصىير اآلن مىا فىه  رىر، وال اآلن ال رىر محىدث مىن ةى   انىب،  :ألعراضنا، وهللا اآلن يقىال البرعيل، ونحتاف
ال يحى  المىرن  تىؤمن بىاهلل واليىوم اآل ىر نن تسىافر وال » وسنا فه التراب ونقىول: مىا فىه  رىر م،  النعام ند  رؤ 
 .«ومعها  و محرم



، يسىق  عىن المىرن  و ا ةانىي ال ت ىد محىرم، نىأته ولىى ول ا الح  رةنا من نرةان اإلس م من بىرر  و ىود المحىرم
 بقيل الرواياي:

حادثاا  :قاالا اهان اميار احدثاا لهد هللا هن امير و هو  سامة و وحدث :قال هي شيبة  وحدثاا  هو بكر هن" :يقىول
 :وقاال اهان اميار فاي روايتاي لان  هياي «فوث ثاال » :لن لهيد هللا ههذا اإلسااد في رواية  هي بكر  هي  ميعا  

إال ومعهااا ذو »أني،ىى ، واز ا حىى ف التمييىىأ  ىىاأ تىى ةير العىىدد وت «إال ومعهااا ذو محاارم -يعنىىه ، ،ىىل نيىىام- ثالثااة»
 .«محرم

 خهرااا الحاحا  لان ااافع لان لهاد هللا هان لمار لان  :قاالحادثاا اهان  هاي فادي   :قاالوحدثاا محمد هن رافاع 
تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسير  ثال  ليال إال ومعهاا  المر  ال يحل »قال:  -صلى هللا لليي وسلم-الاهي 

 ةسابق . «ذو محرم
 ررار لان لهاد الملا   حادثاا :لان  ررار قاال قتيباة بة هن سعيد ولثمان هان  هاي شايبة  ميعاا  حدثاا قتي" : ال

 اات سامعت هاذا مان  :فطلات لاي ،فاأل هاي سامعت مااي حاديثا   :وهو اهن لمير لان قزلاة لان  هاي ساعيد قاال
يعنىه  !"؟ما لم  سامع -صلى هللا لليي وسلم-فأقول للى رسول هللا  :؟ قال-صلى هللا لليي وسلم-رسول هللا 

الصىىحابل  «مىىن يقىى  علىىه مىىا لىىم ن ىى  فليتدىىون مقعىىدو مىىن النىىار»: -عليىى  الصىى   والسىى م-مىىٍ ،دىىوي مىىا  ىىا  عنىى  
صاالى هللا -فااأقول للااى رسااول هللا "بعضىهم امتنىىٍ عىىن التحىىدي  بمىا سىىمٍ  بىىيل نن يقىىٍ فىه م،ىى   ىى ا الحىىدي ، 

ال تشادوا الرحاال إال »: -ى هللا لليي وسالمصل-قال رسول هللا  :سمعتي يطول :قال ؟!ما لم  سمع -لليي وسلم
ال تبىىدوا الرحىىال، المسىىا د والبقىىا   "«والمساا د اققصااى ،والمساا د الحاارام ،مساا ده هااذا :إلااى ثالثااة مسااا د

وما عدا ا على حٍد سوا ، مس د فه ن صى الدنيا، نو فه  لب ال أفىر  العربيىل ال فىرث،  ،المتميأ   ه   و ال، ،ل
، ،ىل، مىا فىه فىىرث، نعىم  ىد يتميىأ المسى د بىأمٍر  ىىار ، بةونى  ن ىدم، بةىون ومامى  عىالم يىىتقن  يىر  ى و المسىا د ال

وفنفٍ المصلين، بةون ال ماعل نه،ر، يعنه تمتىاأ الصى   فىه م،ى   ى ا، لهىن ال تبىد لى  الرحىال، يعنىه  ،الص  
مىؤ،ر  ،نيضىا   ى ا مرلىبيى ةر النىا  بىالقر ن  ،، ةون اإلمام مؤ،ر بصىوت رح  ةون م،    ا يرلب من  ير بد

لهن ال يبد ل  الرح ، ونما المسا د الته تبىد لهىا الرحىال  ،، ومردو ولى الص   نفسها، فم،    ا يرلبفه القلب
ن : وو ىى و اإلبىىار  اسىىتدل دهىىا مىىن يقىىول ،-عليىى  الصىى   والسىى م-مسىى د الندىىه  «مساا ده هااذا» : ىىه ال، ،ىىل

واأله،ىر  «مسى د   ى ا»؛ ألن  نبىار -علي  الص   والس م- دو الأفاداي ال تد   فه مضاعفل الص   فه مس
 ...«والمس د الحرام»على نن الأفاداي تأ   حةم األص ، 

 االب:......
يعنه ما أفىد فيى  أفىاد  ع،مىان، توسعاي يعنه،  ،  و أفاداي ،أفاد  الملك فهد ،أفاد  الملك سعود ،الأفاد  الترةيل

 ،األصله؛ ألن  نبار ولى مس د    ا، و مهور ن   العلم على نن   و الأفىادايما أفد في  على المس د الندو  
لنصىىوو دهىى ا اللفىىج المسىى د الحىىرام فىىه مناسىىباي  ىىا ي ا «والمساا د الحاارام»توسىىعاي لىى  حةىىم األصىى ، و ىى و ال

المىراد بى   ، نو- ى  وعى -ة،ير ، فه  المراد ب  المس د مس د الهعبل معروف الحدود، المحي  بالهعبل دديي هللا 
ْخَراج  َ ْهِلِي ِمْااي  َ ْكَهار  ِلااَد { ِ  }وعند م ندلل ة،يىر ، ال مهور على نن المراد ب  الحرم، ؟ الحرم َواْلَمْسِ ِد اْلَحَراِم َواِ 

ااْبَحاَن اِلااِذه َ ْسااَرب ِبَعْهااِدِر َلااْيال  } لىى  ن ر ىىوا مىىن المسىى د نو مىىن مةىىل؟ مىىن مةىىل،  ىى  ن  [( سىىور  البقىىر 217)] ااَن س  مِ 



لهىن فيى  ضىعف، لهىن  ،نى  ةىان فىه ديىي نم  ىان و ىالوا:  [( سور  اإلسىرا 1)]  اْلَمْسِ ِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِ ِد اَقْقَصى
المعىول فىىه  ىى ا عنىىد  مهىور ن ىى  العلىىم علىىى ندلىىل  ةرو ىا فىىه مورنهىىا ال نريىى  دىى ةر ا، لهىن مىىن ن ىى  العلىىم مىىن 

 .-   وع -محي  دديي هللا ال ،ير  نن المس د  و المحدود بحدودو
 االب:......

 -عليى  الصى   والسى م-اري ةلها مس د صاري مس د الهعبل، وفع  النده ن مةل ص: وو ا  لنا، الهعبل المس د
انتقلىوا مىن مةىل، انتقى  ادىىن  -رضىوان هللا علىىيهم-يىوم الحديديىل، وننى  ةىان ينتقى  للصىى   دا ى  الحىرم، والصىحابل 

تبىعر  ار ى ، المقصىود نن نفعىالهم بم موعهىاوواحىد   ،واحد دا ى  الحىرم ،ات   ديتين من عبا  للرائف، ومنهم
 ن المضاعفل فه  ميٍ نواحه الحرم.بأ
بىىد الرحىىال ال ي ىىوأ بحىىال مىىن ن ىى  بقعىىل اعتقىىادا  لفضىىلها سىىو   ىى و  ..«والمساا د اققصااى ،والمساا د الحاارام»

ل  نن يعتهف فه ن  مس د؛ ألن الحةم واحد، لىو نى ر  ، دفه   ا المسول ا لو ن ر نن يعتهف المسا د ال، ،ل، 
واز ا نى ر الندىو ، ولى  نن يعتهىف فىه المسى د الحىرام، المسى د ل  نن يعتهف فه  ،نن يعتهف فه المس د األ صى
ل  نن يعتهف فه المس د الحرام، ولي  ل  نن يعتهف فه األ صىى، و ى  م،ى   ى ا نن يعتهف فه المس د الندو  

 نن يعتهف ب  ال يقوم  يرو مقام ؛ ألن  ال دد نن يأته بما ن ر والأفاد  مقدولل.حرام و ا ن ر فه المس د ال
نو للعباد   ير الص  ، السفر لل هاد ال وبىةال فيى ،  ىا ي بى  النصىوو، السىفر لرلىب العلىم  ،السفر ال للعباد 

وبىةال، بىد الرحى  مىا فيى   ،صىلل رحىم، بد الرح  لبد الرح  لرلب العلم ما في  وبةال، بد الرح  لأفار  مرفا
ةلهىا سىيقي مسىا ا  واحىدا ، ال  واتبىا  ال نىائأ ،ى ميي م،  أفارت  لو ةىان مرفضىا ؛ ألن عيىاد  المىرفاللص   عل

، ة،ىىر الهىى م فىىه  ىى و -رحمىى  هللا-لقصىىد البقعىىل، ولىى ا ة،ىىر الهىى م لمىىا   دىىوا ولىىى الصىى   علىىى البىىي  ادىىن بىىاأ 
لرحى ، ومىنهم مىن نبىد ا نىان: وو ىد وبىةال، و ىالما تردد فه ال  اب، لهىن مىنهم مىن لعلم المسألل، ة،يرا من ن   ا

، يعنىه لىو نن البىي  صىله عليى  فىه الرىائف  ا   ا مىا  ىو بصىحيذبددنا الرح  ولى المس د الحرام،  نان اب نن
ه  ا ىىب ولىىى المسىى د ، واللىىاللىىه بىىاد الرحىى  بىىادو، ال أل ىى  البقعىىل ، يعنىىهاللىىه ديىىرول ديىىرول ؟مىىا يروحىىون النىىا 

افتىرا نن نبىاك  ..ونما   ب ليصله على البي ، فالص   على الميىي ،الحرام ما   ب ولى المس د الحرام ل ات 
وصىلت ، ةمىا لىو مىرا تى  ب تعىودو، ونيضىا  تبىد الرحى  لأفارتى ، توفه فه دلٍد بعيد ما ت  ب تصله عليى ، م،   

 وبرو،   ا ال يد   فه م،    ا الحدي .
ن  ى ا مىن ن ى  ن بىوائب الدىد  يرىرد  ى ا، ويقىول: ووفيهم به  من بوائب الدد ، بعضهم في  بىه  مى ،رالالب

عون فىه سىالص  ، ونما سائر العباداي ف ، يعنه أفار  القدور، تبد الرح  لأفار  القدور واألوليا  والصىالحين وفتو 
و يىر ئ  الموصلل ولى البىرك مىن ال لىو والتدىرك ة،يرا منهم و ٍ فه الوساحتى و ٍ ة،يرا منهم فه البرك، و  ،  ا

ةون نننىا نعىود مىرفا  ى ا ال وبىةال  لك، المقصود نن م،    و األمور تقدر بقدر ا، وتنأل النصوو موارد ا، 
ن ل  ن،ر من والد نو  رفىب ال سيما و ا ةا ،في ، ةوننا نتبٍ  ناأت  نيضا    ا من حق  علينا، من حق المسلم علينا

 من ن   العلم. ،وليك فض   على نن يةون ل  وحسان على األمل بةاملها سننح نو ب و
واآلن  ،نو فىىوث ،ىى   ،تقىىدم ،ىى   "«ال تسااافر الماار   يااومين ماان الاادهر إال ومعهااا ذو محاارم» :وساامعتي يطااول"

و ا  ،منى يقول: معها  و محرٍم من من ن   العلم  ألن؛ محرم منها «يومين من الد ر وال ومعها  و محرم»يقول: 



 و محىرٍم » « و زو هاا» ا  بأم  نو أو ت  نو ن ت  يةفه، و  و الروايل ترد   ا القول، وتفسىر الروايىل السىابقل، 
 .« و زو ها»و و من تحرم علي  على التأديد  «منها
سامعت  :حدثاا شعبة لن لهد الملا  هان لميار قاال :قالحدثاا محمد هن  عفر  :قالوحدثاا محمد هن المثاى "
فااأل هااي   ربعااا   -صاالى هللا لليااي وساالم-ساامعت  بااا سااعيد الخاادره قااال: ساامعت ماان رسااول هللا  :لااة قااالقز 

اهاى  ن تساافر المار   " مىن المتىرادف، و ىاأ العرىف ال ىت ف اللفىج،نع دننىه،  ى ا  نقننىه  ىو معنىى  "وباطااي
ربىىىٍ؟ فىىىه الروايىىىل األولىىىى نيىىىن بقيىىىل األ "واقااات  بااااقي الحااادي  ،مساااير  ياااومين إال ومعهاااا زو هاااا  و ذو محااارم

 ىىى و فيهىىىا ،نتىىىين، والبقيىىىل؟  «ال تسىىىافر المىىىرن »ومنهىىىا:  «وال تبىىىد الرحىىىال»والحىىىدي  ةلىىى  ألدىىىه سىىىعيد، منهىىىا  ولىىى : 
ال مىىا  ةىىر "واقاات  باااقي الحاادي " ةيىىف نصىى  ولىىى  ىى و ريىىب  ؟مىىا ا عىىن بىىا ه الحىىدي ؟  ةىىر فىىه البىىرول واز

 ال صال األربٍ؟
 .االب:......

يعنىىه دإمةانىىك نن تر ىىٍ ولىىى  ىىامٍ األصىىول، فىىإن ةانىىي  ىى و األربىىٍ ث الحىىدي   ىىار  الصىىحيذ، رىىر تتبىىٍ  ،تتبىىٍال
و ىىد تقىىف ولىىى  ،مو ىىود  فىىه روايىىاي الحىىدي   ىىار  الصىىحيذ مىىن السىىنن دهىىا ونعمىىي، لىىك نن تر ىىٍ ولىىى المسىىند

ائىد علىى مىا فىه المستدرك يمةىن مىا يىأته دهىا؛ ألنى   ىدر أ  رك،مستدال، تر ٍ ولى بعضها، تر ٍ ولى سنن الديهقه
الصىىحيذ، لهىىن سىىنن الديهقىىه فىىه ال الىىب ةفيىى  بم،ىى   ىى و األمىىور لمىىا ا؟ ألنىى  يعتمىىد علىىى المسىىت ر اي، يعنىىه 

واز ا  ىىا  دهىىا  ىىا  دهىىا صىىاحب  ىىامٍ األصىىول؛ ألنىى  احتمىىال يىىأته دبقيتهىىا،  المسىىت ر اي م،ىى  مسىىند ندىىه عىىوان
ي، ولعى  بعىا اإل ىوان يحضىر ا  ىدا ، المسىت ر ا يعتمد على المست ر اي، يأته دها الديهقه؛ ألن  يعتمد علىى

 تحضر ا يا عدد هللا؟ ريب. 
حدثاا  ررر لن مغير  لن إهراهيم لن سهم اهن ما اب لن قزلاة لان  :قالحدثاا لثمان هن  هي شيبة " : ال

 "«رمإال ماع ذه محا ال تساافر المار   ثالثاا  »: -صالى هللا للياي وسالم-قاال رساول هللا  : هي سعيد الخادره قاال
المتو ىٍ والمحهىور دإمةانها نن ت وب ن رار الدنيا فه ،ى  ،  :اآلن مسافل ،  ، لو ن  نا بمفهوم م،    ا لقلنا

نمىا الوصىف نو   و نعىداد ال ن،ىر ل ،من ،    و المحهور المتو ٍ من ساعل، و ا    و نوصاف هىا فىه الحةىم، واز
 . و السفر المؤ،ر

 :قاال ،حادثاا معااذ :لن معاذ هن هشاام قاال  هاو غساان ن بشار  ميعا  وحدثاي  هو غسان المسمعي ومحمد ه"
ال تساافر »قاال:  -صالى هللا للياي وسالم-حدثاي  هي لن قتاد  لن قزلة لن  هي ساعيد الخادره  ن اهاي هللا 

يمى  بعىا رى ب العلىم؛ ألنى  مىا فىه فائىد    د يقول  ائى :  ى ا التهىرار "«امر   فوث ثال  ليال إال مع ذه محرم
 ... ائد  من و هل نهرو، لهنأ 

 .االب:......
مىىن لىىو نحىىدا مىىنةم  ىىرن فىىه موا يىىي الصىى  ، مىىن عىىانى علىىم الحىىدي  يرىىرب لم،ىى   ىى ا التهىىرار، ولىى لهم  :ننىىا ن ىىول

 ىىا  ومسىىلم  ؟مىىا الفائىىد  :يقىىولالىى   ال يعىىرف م،ىى   ىى و األمىىور صىىحيذ مسىىلم، و ةىىر نسىىانيد ة،يىىر  ونلفىىا  وةىى ا، 
ال يىدرةها ة،يىرا مىىن  التىه  ى و األسىانيد ه  ى ا المقىىام؛ ليدىين ن ميىل م،ى   ى و التصىرفاي فىىهبةى ٍم ال مناسىبل لى  فى

الضىىابرين ددراعىىل فائقىىل عىىن بىىيو   الحفىىا  لمىىا سىىاث نحاديىى  موا يىىي الصىى    -رحمىى  هللا-مسىىلم رىى ب العلىىم، 



و مسىتر ه مرتىال يدىه  ال: و ال يحيى دن نده ة،ير: ال يسترا  العلم دراحىل ال سىم، يعنىه  ى  بى  ،المتقنين
ال يسىترا  العلىم دراحىل ال سىم، وعلىى مسىتحي ،  ؟وفؤديهىا ةمىا سىمعهايحفج م،    و األسانيد بألفاهها ومتونها، 

صىىحيذ اإلمىىام الد ىىار  علىىى  ؟لمىىا ا نورد مسىىلم  ىى وويعىىرف  ، ىى ا علىىى رالىىب العلىىم نن يتىى وث م،ىى   ىى و األمىىور
، وررفقىل الد ىار  فىه التهىرار نيضىا  مىا  ىه نا  فه عبىرفن موضىٍرول  وعرض  وة،ر  تهرارو، يةرر الحدي  نحيا

عىىن بعىىا، فىىه ةىى  موضىىٍ يسىىتنب  حةىىم مىىن  ىى ا  م،ىى  ررفقىىل مسىىلم ي معهىىا فىىه مةىىاٍن واحىىد، يسىىت نى دبعضىىها
نودعهىىا فىىه  ،فاسىىتنب  مىىن الحىىدي  عبىىرفن فائىىد واسىىتنب  منىى  حةمىىا    ىىر،  ،المىىتن الىى   نوردو، و ىىد نوردو سىىابقا  

نال تعلىىم ننىى  لىىم يةىىرر  ؟عبىىرفن موضىىٍالنىىا  يقىىول: لىىيش الد ىىار  يةىىرر فىىه  بعىىا ىى و الروايىىاي، ترا مىى  علىىى 
حىىدي  واحىىد فىىه موضىىعين مىىن  يىىر فائىىد ، سىىوا ا ةانىىي فىىه متنىى  نو فىىه وسىىنادو، مىىا ةىىرر وال حىىدي  واحىىد دلفهىى  

الى   يعىانه م،ى   نىادر ، فاإلنسىان ،دو ومتن  وال فه نحو عبرفن موضىٍ مىن سىبعل  الف و مسىمائل موضىٍدإسنا
ل ونورد ةىىى  مىىىا دل ىىى  مىىىن ال بىىىك ننىىى  يتهبىىىف لىىى  نبىىىيا  يتمنىىىى نن اإلمىىىام مسىىىلم لىىىو نرىىىا وفتىىى و ها ، ىىى و األمىىىور

وة  روايل فيها فائد  أائد ، ولوال نننا محصورون دو ي معين ةان تهلمنا عليهىا مىن ةى  ناحيىل، الرواياي ليستفيد، 
 .اآلن وال ربٍ المقرر لهن اإلبةال نننا ما ن  نا

و ىدم  ى ا  ؟فعلى رالب العلم نن ال يست،ق  م،    و األمور، د  يعأم على فهمها، ولمىا ا نتىى مسىلم دهى ا اإلسىناد
لىي  مىن العدى  نن يقىدم مسىلم الروايىل األولىى علىى  ؟ولما ا رتب   ا الترتيب ؟ولما ا ن ر   ا ؟اإلسناد على   ا

ر، نحيانىىا  يقىىدم منسىىوع وفتبعىى  دناسىى ، نحيانىىا  العةىى ؛ لمقىىاٍم يقتضىىه بمفسىى ال،انيىىل ندىىدا ، نحيانىىا  يقىىدم م مىى  وفتبعىى 
   ا.

مىا يمنىٍ،  ى ا صىنيٍ  ،نعم و د نمور تعب البرال فه وي ىاد رابى  دينهىا، تعىب البىرال بسىدب تقىديم  ى ا علىى  ى ا
وْا ِفياِي اْخِتاَلف اا َكِثيار ا }الببر،  نو  لهىن فىه ال ملىل الصىحيحين [( سىور  النسىا 82)] َوَلْو َكاَن ِمْن ِلاِد َغْيِر { ِ َلَوَ اد 

 .الترتيب، يعنه ما تستريٍ نن تقدم وسناد على   ر، يمةن ي ت  الصحيحان فه  ايل الضب  والد ل واإلتقان
 .االب:......

و ىىود  ىى و الروايىىاي الم تلفىىل ي علنىىا ن ىىأم يقينىىا  نن األعىىداد  يىىر مقصىىود ، واز ا  لمىىا ا ن ىىدرنا الروايىىاي األ ىىر ؟
نل ينا األعىداد علقنىا الحةىم بالمىاد  التىه  ىه السىفر، الوصىف المىؤ،ر، وم ىرد مىا يدىرأ عىن الدلىد  ى ا  ىو السىفر، 

 و و الدروأ و و السفور وانتهينا، ما دام علقنا بالسفر انتهى اإلبةال.
 .االب:......

ألمىور التىه ن دىر دهىا الندىه ةونىا  ال بىرعا ، يعنىه ا   ر الأمان، و  ا ممىا يحىد الضعينل من ع مل الساعل فه 
 ى  علينىا نن  ؟   علينىا نن نسىعى نن تلىد األمىل ربتهىا ؟ننها ستقٍ،    علينا نن نحققها -علي  الص   والس م-

ننىىا ننتبىىٍ سىىنن مىىن ةىىان  دلنىىا؟  ، ىى  علينىىا نن نسىىعىنعىىم،  ؟ ىىال  لىىك -عليىى  الصىى   والسىى م-ألن الندىىه  ؟نسىعى
 ىىى ا مىىىا لنىىىا ع  ىىىل بىىى ، نحىىىن  ،ن دىىىر ننىىى  سىىىيةون؟ ال، األمىىىور تحىىىد  ةونىىىا   -عليىىى  الصىىى   والسىىى م-ألن الندىىىه 

مرالدون باألوامر والنوا ه البرعيل، نما ةون الضعينل تسافر من ة ا نو ة ا دون محرم ال ت بى..،  ى ا يحىد  
 ف  نسعى لتحقيق . ،لهن محرم برعا   ،ةونا  

 هدون....   إذا كاات في مكة وذههت إلى لرفات مع  اي قررب االب:



 المقصود نن م،    ا ما يسمى فه ال الب سفر.
 االب:......

 ال فرث.متى يبترف المحرم للح ؟ و ا ترتب علي  سفر، نما ددون سفر ما يبترف، ال، المحرم فه السفر،  ،ال
 االب:......

الضىروراي و حىه ال رىلا"، فرث بعضهم دين البابل وبين الهدير  الته ال تبتهى، لهن ةما  الوا: "لهى  سىا رل فىه ال
ن،نىا   لها نحةامها، لو نسلمي امرن  دين ةفار، وتيسر لها نن تها ر   و ضرور  لها حةمهىا، لىو مىاي المحىرم فىه

فالضىروراي مىا تىد   فىه م،ى   ى و األمىور، الررفىق، الضىروراي لهىا نحةامهىا، الررفق ت ل  ولى نن تمىوي فىه 
رر نن مىا عنىد هللا ال ينىال ننهىا ال ي ىوأ نن تسىافر ب يىر محىرم، فىالمقو  ،نما و ا استفي من يتىدين ببىرريل المحىرم

ٍٍ مىن النسىو ، و ا  الىي  ى ا الهى م تتىولى  نحن بافعيل ، ا  الي:   ا م  دنابس ر ، لهن و نىر  نن تحى  مىٍ  مى
 م.ا نن يمةنها نن تسافر ب ير محر نمر ا، ال نحد يلأمها، لهن و ا ةان ألحد الواليل عليها ال ي وأ له

 االب:......
 ا.ا يمةنهم و ا ةان األمر ولي 

للحاارور أل قن تغيههااا فااي الهياات قااد  ن ساافر الخادمااة مااع  هاال الهياات  -حفظاا  هللا-االااب: يااا شاايي لااو قياال 
 يفحي إلى فتاة، فيأخذواها من هذا الباب تخفيفا  للشر.

والنىا  تفر ىوا، ةانىي نحىدا  الهوفىي، لمىا  (11سىنل )، البىي  ادىن بىاأ -رحمى  هللا-  و المسألل نفتىى دهىا البىي  
وضىىرر نبىىد  ، فيىىفال دىىد نن يىىأال، واز ا و ىىد ضىىرر  ىىالوا لىى : تبقىىى لمىىن؟ يعنىىه الضىىرر وعنىىد م  ادمىىاي سىىئ ، 

 ولو ارتهب ن فهما، فينهر فه م،    ا. ،ٍ نعلى الضررفنمن  ال دد نن يدف
اي ي اوز للخادماة : إيرها، يعاي لو قلااه واز هذر الصور  هي حرور  ال اسحهها للى غ :يعاي لو قلاااالب: 

 ....؟بطاؤها في الهيت ايب إذا  من في الهيت لحالها خذها لئال ت لس 
 و ا ةان يؤمن ما ي وأ.

هاا فاي الهيات ؤ محارم، و يحاا  السافر وم يئهاا مان هلادها، بطادون ياا شايي فاي هياتهم مان ها االب:  ليس بطاؤ 
 هدون محرم.

و افىىي علىىى نفسىىها، وم،ىى  مىىن  ،در ا، م،ىى  مىىا نفتىىوا مىىن نسىىلمي فىىه دلىىد ةفىىارعلىىى ةىى  حىىال الضىىروراي تقىىدر بقىى
 ما يأاد عليها. ،ماي محرمها، الضروراي تبقى ننها بقدر الضرور 

 ؟. صحاهها.. االب: لكن  ال يستوه السفر مع البطاء في هيتها، اآلن  لست ساتين بمفردها مع
حتىا  ولىى محىرم، لهىن ألمىور ال لىو ؛ ألنى  مىا فىه سىفر يقىال: تال،   ا ما في   لو ، المحهىور فىه م،ى   ى و ا ،ال

 .ال لو  حرام..
 االب:......

الوا ىىب المقصىود ننى  مىىا فىه سىفر بالنسىىبل لهىا،  ىه مقيمىىل، مقيمىل حةمىا ، وعلىىى  ى ا ال يبىترف لهىىا المحىرم، ونمىا 
 .دها عدم ال لو ، ال لو  حرام

 ؟ ....ل هو مسطط الر سحابط الهلد الذه يطال:  اها سافرت ماي، ه االب:



 دلد ا  ه الته ولدي في . ،ال
 االب:......
وهللا بالنسىىبل للتىىر و فىىه الصىى   و ير ىىا، الصىىيام والمسىىذ،  ىىول ال مهىىور منضىىب ، منضىىب   ىىول ويىىش  ىىو؟ 
ن ةان ال ينها من حيى  الىدلي ، دليلى   يىر ملىأم ،ال مهور لهىن مىٍ  لىك  ىو منضىب ، ومعتمىد علىى ن ىوال  ،واز
يحل عنهم، عن ادن عبا  و يرو من مةل ولىى  ىد ، مىن مةىل ولىى عسىفان، مىن مةىل ولىى الرىائف، صح ،صحابل

للمها رفن بالبقا  ، ،ل نيام يدل على نن األربعل و امىل، المقصىود نن م،ى    ا بالنسبل ولى المسافل، والمد  اإل ن 
وال سىيما مىن  ،لقول اآل ىر بىاإلر ث، لهن  مىٍ  لىك منضىب ، ولى ا الى ين يفتىون بىادإلأام ال صم  ا  د ال ينها 

العوام ما يفهمىون،  ؟عوامالويعرف يحدد، لهن من يفته  ،يفته العوام، يعنه بعا ر ب العلم يقدر األمور  در ا
 ،،ى   ،العىوام مىن الرى ب الى ين يدرسىون سىنتينبلون تىردو ولىى العىرف العىامه، ةيىف تىردو ولىى العىرف؟ نبىباو 

ال مقيمعبر سنواي تقول : مس ، م  ونفرىر فىه رمضىان سىنواي  ،وترةىي ال ماعىاي ،ضاعي الصلواي ؟افر واز
عبىىرفن سىىنل  ،توهىىف فىىه دلىىدو عبىىر سىىنينالىى   ينىىو  ولىىى الر ىىو  ولىىى دلىىدو،  نحىىن مسىىافرون، عديىىد ، ومىىٍ  لىىك

نسىان ال يعنىه اإلننىا بىأر ٍ ولىى دلىد ، ولى لهم  ،وهللا ننا ما نوفي نستمر ده ا الدلد ل:و يق يتبد  بم،    ا القول،
ث اللىه يقىول بىي  اإلسى م، لهىن ةان يقىول بىاإلر  -رحمل هللا علي -البي  ادن باأ  فق  نف ،دد نن يةون لدي  

 فر ٍ ولى  ول ال مهور.المسألل ضاعي، نن  رن 
 االب:......

ال يمةن في  به  من ا ،ادن ، ،ل عبر، فاستفص      و ولد ندي والبي  محمد دن ودرا يم سئ  عن   ؟لت في واز
، ي تلفىون -ون بىا  هللا-  ىال: ي ىأ  فلمىا ن يىب بأنى  فىه  ايىل النبا ىل  ؟نو يمةن يضحك علي  نو به  من   ا

ال ما يصلذ؟ ال ال؟ األعمى    يصلذ محرم واز  فه األعمى    يةفه نن يةون محرم واز
 االب:......

يبىوف، لهىن مىن الحةىم اإللهيىل نن  و ىو مىا ،اأو ها و و نعمى، نال يمةىن نن تى  ب ولىى ةى ا نو ةى ا و ىو عنىد 
وفه  ير ا لهن فه   و المسألل م حج، ة،يرا مىنهم مدتلىى بالبىك الأائىد بحيى  يتحسى   العميان فه   و المسألل

من ندنىى بىه ، فة،يىرا مىنهم نبىد فىه المحافهىل علىى المىرن  مىن المبصىرفن، عنىدو حساسىيل أائىد  فىه  ى ا البىاب، 
ف  يتحس  نه،ر من ال أم، واألعمىى فا ىد  ى و  ،لهن المبصر يعتمد على بصروو  ا مبع،  ال ير  على عرض ، 

عنىىدنا نمىىور و ا  ىىا ي بالبىىر  الحاسىىل فيحتىىاف نه،ىىر مىىن  يىىرو، وال بىىك نن بعىىا النىىا ، يعنىىه المسىىألل تحتىىا  
أو  مىى،  ، وباإلمةىىان ألن بعىىا النىىا   فىىه القضىىايا ال اصىىل ال يمةىىن ضىىبر ؛ بم،ىى   ىى ا ونرلقهىىا؛ ألن النهىىر

األمىور البىرعيل و ا  ىا ي  ؟بأدنى حيلل وبأدنى به  تؤ   منى  أو تى  بىأدنى حيلىل، نقىول: مىا يصىلذ  ى ا محىرم
 يتحسى  مىن ادىن الىأو ، فيقىول: و ا فسىدي األو ىايبعا العلما   ،حس تتعم، فإ ا حدد أو  نع ادن، بعضهم ي

 يرت  على  يعتمد علي  بمفردو؛ ألن  ال ي ار على أو ل ندي  م، وال  ،عند فساد الأمان ال يصذ نن يةون محرما  
لى   رو، لهن ما دام محرم برعه نعىم ينهىر فىه  ضىايا معينىل، فى ن  ، مقرر برعا  نن  محىرم،نم  ون ت  وادنت  واز

وال يعتمىىد  ،صىىلذ محىىرم، م،ىى  ةونىى  ال يصىىلذ ولىىه، ينهىىر فىىه ةىى   ضىىيل بعينهىىا، فىىإ ا ،دىىي نن  ىى ا ال يصىىلذال ي
 علي  فه   ا الباب يبح  عن  يرو، م،  الواليل.



 االب:......
 ما ي وأ، ولو مائل ددون محرم، ما ي وأ نددا .

 االب:......
 ،يعنه فىه دا ى  الدلىدانتهى اإلبةال يا ن ه،  «وال ومعها  و محرٍم منها»بوف   ا ال   نقرر نن  محرما منها، 

تحرم ال لو ، لهىن ةونهىا  علي  من  يرو، يعنه دا   ما فه، صا  ت  نبد تحر  نبد حر ومع  ن ت  نو أو ت ، أو 
لهىىن معهىىا نسىىو  ال بىىأ ؛ ألن ترةىىب مىىٍ السىىائق مىىن دون محىىرٍم لىى  نو لهىىا، يعنىىه بمعنىىى و ىىود ال لىىو  ال ي ىىوأ، 

 حرم ال لو ، ونفرث دين   ا و  ا.تو للسفر، وفه الدلد المحهور ابتراف المحرم ونما  
 االب:.............

ومرتهبىل إل،ىم، عاصىيل،  :ح ىي دىدون محىرم نقىول ،عصىيبمعنىى ننهىا لىو ح ىي ال بىرف صىحل،  ،ف و وببر 
 ومعرضٍل نفسها ل رر، و ،مل فه سفر ا، ومٍ  لك ح ها صحيذ.

 بعض العلماء ما الزموا هين المحرم و......؟ االب:
 نمٍر برعه يعترف  و،م فهو بار . على م  ب الها رفل، نن ة 

 االب:......
وال ولىىى بىىررها  ،و ا ةىىان ألمىىٍر  ىىار  ال لىى اي العبىىاد مومىىا  يعنىىه النهىىه عنىىد م يقتضىىه الفسىىاد، لهىىن ال مهىىور ع

 .يعنه برف الصحل ما  و ببرف الو وب
 «ماان لماال للمااا  لاايس لليااي  مراااا فهااو رد»: -لليااي الصااال  والسااالم-لكاان لملاااا بعمااوم قااول الاهااي  االااب:

 ، فهي لملت لمال  ليس لليي  مر الشرع إذا هو رد.فكون المر   تسافر تحج هدون محرم
 م،  نفه القدول. ،يعنه  ير مقدول، األ ر المترتب علي  ما لها به  منها، م،  القدول ،رد
 كثار مان ثاال  إال » :وقاال ،حدثاا اهن  هي لده لن ساعيد لان قتااد  ههاذا اإلساااد :قالوحدثاار اهن المثاى "

 .«مع ذه محرم
قال رسول هللا  :حدثاا لي  لن سعيد هن  هي سعيد لن  هيي  ن  هي هررر  قال :قالبة هن سعيد حدثاا قتي :قال
ن  ى ا : و لنىا "«ذو حرماة ماهاا ة تساافر مساير  ليلاة إال ومعهاامسالم المر  ال يحل »: -صلى هللا لليي وسلم-

 .محرم من  :يرد  ول من يقول
حادثاا ساعيد هان  هاي ساعيد لان  :قالد لن اهن  هي ذئب حدثاا يحيى هن سعي :قالحدثاي زهير هن حرب  :قال

تاؤمن بااهلل والياوم اآلخار تساافر  المار  ال يحال »قاال:  -صالى هللا للياي وسالم- هيي لن  هي هررر  لن الاهي 
 .«مسير  يوم إال مع ذه محرم

لان  هاي  قار ت للاى مالا  لان ساعيد هان  هاي ساعيد المطهاره لان  هياي :وحدثاا يحياى هان يحياى قاال"،م  ال: 
تاؤمن بااهلل والياوم اآلخار تساافر مساير  ياوم  المار  ال يحل »قال:  -صلى هللا لليي وسلم-هررر   ن رسول هللا 

 .«وليلة إال مع ذه محرم لليها



حادثاا ساهيل هان  هاي صاالح لان  هياي  :قاال ،حدثاا بشر يعاي اهن مفحل :قالحدثاا  هو كامل ال حدره  :قال
إال ومعهااا ذو   ن تسااافر ثالثااا   الماار  ال يحاال »: -صاالى هللا لليااي وساالم-ل هللا قااال رسااو :قااال  لاان  هااي هرراار 
 .«محرم ماها

حاادثاا  هاو معاوياة لاان  :لان  هاي معاويااة قاال  هاو كرراب و هاو كررااب  ميعاا   ،وحادثاا  هاو بكار هاان  هاي شايبة"
معاوياة لان اقلماع  حادثاا  هاو :قاال"و  ا في  ما تقىدم مىن وعىاد  واحىد مىن البىيوع،  "اقلمع لن  هي صالح

تؤمن باهلل  المر  ال يحل »: -صلى هللا لليي وسلم-قال رسول هللا  :لن  هي سعيد الخدره قال لن  هي صالح
إال ومعهااا  هوهااا  و اهاهااا  و زو هااا  و  خوهااا  و ذو  يكااون ثالثااة  يااام فصااالدا   واليااوم اآلخاار  ن تسااافر ساافرا  

 ."«محرم ماها
 .اقلمع ههذا اإلسااد مثليحدثاا  حدثاا وكيع :و هو سعيد اقشج قاال وحدثاا  هو بكر هن  هي شيبة

حادثاا  :حدثاا  هو بكر هن  هي شيبة وزهير هن حرب كالهما لن سفيان قال  هو بكار" :-رحم  هللا تعالى-و ال 
-سامعت الاهاي  :سامعت اهان لبااس يطاول :حدثاا لمرو هن ديااار لان  هاي معهاد قاال :قالسفيان هن ليياة 

وال تساافر المار   إال ماع ذه  ،ال يخلون ر ل بامر   إال ومعهاا ذو محارم»يخاب يطول:  -ى هللا لليي وسلمصل
قى  ونما بالنسبل البتراف المحىرم فهىو فىه السىفر ففال لو  سوا ا ةاني فه السفر نو فه الحضر ال ت وأ،  "«محرم

ااي  ،إن امر تاي خر ات حا اة :يا رسول هللا" :فطام ر ل فطال «إال مع ذه محرم وال تسافر المر  »" دون  لو  وا 
ااالاا  فحااج مااع » : ىىالفىىه  ىىأو  ةىى ا وةىى ا،  ، و ىىو اهتتىىبالمىىرن   ر ىىي حا ىىل "اكتتهاات فااي غاازو  كااذا وكااذا

 .«امر ت 
 .حدثاا حماد لن لمرو ههذا اإلسااد احور :قالوحدثاار  هو الربيع الزهرااي "

ولام  ،ساليمان المخزوماي لان اهان  اررج ههاذا اإلساااد احاورحدثاا هشام يعاي اهن  :قالوحدثاا اهن  هي لمر 
 ."ال يخلون ر ل بامر   إال ومعها ذو محرم" :يذكر
نه اهتتب فه  أو  ةى ا وةى ا ، ر ي حا ل  ر ي امرنت  ولى الح ، "نن امرنته الر   ال    ا  اآلن ح ىي  "واز

بةىر؟ و ى   ىأا  نو مىٍ ندىه -سى معليى  الصى   وال-مٍ من؟  ه ح ي ددون محرم، لهىن  ى  ح ىي مىٍ الندىه 
ن ةان  د ح  فمتى؟ ندو بةر ح  بالنا  سنل تسٍ حى   -علي  الصى   والسى م-، والنده و د ح  نو لم يح ؟ واز

نهىىا  ر ىىي فىىه ح ىىل ، و ىىو  ىىر  ي ىىأو؟ نو نقىىول: و ر ىىي مىىٍ ندىىه بةىىرن  ىى و المىىرن  فهىى  نقىىول: وسىىنل عبىىر، 
يعنىه  ى   -مىا يستبىة  م،ى ؟- ؟ ألن   د يقول  ائى السنل لل أوو مٍ نده بةر سنل تسٍ، و  و و  د ح   الودا 

والحا ىل وليى  وفده ي أو؟ نعم  د يةون ال أو متعين،  ؟و و ما ح  -علي  الص   والس م- تح  المرن  مٍ النده
-ندعى من الحا ل ولى الح ؛ ل رٍر يهدد المسلمين م،  ، فيةون ال أو فىه حقى  متعىين، وت ىر   ىه مىٍ الندىه 

، وعلىى  ى ا يتأهىد نمىر المحىرم، أوو ىو ي ىر  فىه ال ىأو، اهتتىب فىه ال ى ،فه ح ل الودا  -علي  الص   والس م
مىىا ا نرفىىد مىىن  ىى ا  -ا اإل ىىوان لىىوةم معىىه يىى-ن يتىىرك مىىن ن لىى  الحىى  ،  ىىأوا متعىىييعنىىه و ا تىىرك  ىىأو متعىىين

يعنه بعد اله ر  ح  مر  واحىد ، و دى   ح  مر  واحد ، ؟ة  سنل يح  -علي  الص   والس م-اله م؟    النده 
؛ ألن فرا الح  ما فىرا وال متىأ ر، ، ما يتصور ننها مسقرل للفرا نددا  -علي  الص   والس م-اله ر  ح  

ممىىا افتىىرا هللا عليىى ، يعنىىه مىىن بىىاب تعهىىيم  ىى و المبىىاعر، علىىى ررفقىىل  ومىى ، وليسىىي  فح تىى   دىى  اله ىىر   ىى و



 ؟فىىرا الحىى  ح ىىل ندىىه بةىىر سىىنل تسىىٍ وح ىىل الىىودا ،  ىى و المىىرن  متىىى ح ىىيوبعىىد ،دىىي ننىى  حىى   دىى  اله ىىر ، 
وأو ها متى ح ؟ اآلن ح ل الأو   ى و فرفضىت  نو مىن ن ى  نن يةىون محرمىا  لأو تى ؟ يعنىه هىا ر السىياث ننى  

فتهون  ه ح ي ح ىل الىودا ، و ىو حى   دى  محرم لأو ت ، وعلى   ا ال   ي لب على الهن نن  ح   د   لك، 
 نده بةر.  لك مٍ

 يلزم للى الزوج  ن يخرج مع زو تي.... االب:......
  لل ىأو نو للحى ؟  ىو بىا لا  ى  يو ى ،نمٍر برعه  ار   ار ، واألمر لىوله األمىرال،  و  ار   ار ، يعنه فه 

مىا ن ميىل المحىرم،  ، و ى ا يدىيننو نفض  لىك، ونلىأم عليىك مىن نن ت ىأو ،نفس ، يقال: ال يا ن ه، الح  نحسن لك
ال مٍ نمهاي المؤمنين ما يةفه، اترك ال أو وح  مٍ امرنتك.ال: يةفه ننها تح  مٍ النا ، نو مٍ الرسول    واز

 االب:......
مىا لهىا داللىٍل نن الحى  مىٍ المىرن  ةونى  محىرم  ؟يعنىه مىا لهىا داللىل ؟وال  اصلا ده ا، لهن ويىش داللىل  ى و الحاد،ىل

 ون م من ال هاد. ،نفض  من ال هاد
 ..االب:....

ال يح  المرن  تؤمن باهلل واليوم اآل ر نن تسافر وال ومعهىا  و »  ا تونانوش ويش المانٍ؟ ويش األحادي  الته  ر 
 .«محرٍم منها

 .االب:......
 ،ويحىرم عليهىا ،يعنىه تحىرم عليى  "عليهىا"نفى  البىه ،  ،منهىا عليهىاعليى ،  يعنه مما يحىرم نةاحى  "عليها"ريب، 

ا ، ننىى"منهىىا"نصىىرل مىىن  "عليهىىا"  عنىىداللىىه يقىىول: اآلن ننىىا  لهىىن علىىى الروايىىلنىىا منهىىا، انتهي "منهىىا"نفىى  البىىه ، 
 ."منها"نصرل من  "عليها"عند  

 االب:......
 بوف ما يلأم  عند ن   العلم.

 ..... الحج ليس...... ت لس المر   في هيتها ورذهب إلى ال هاد.....االب:
لل هىاد، وال يىار دىين األمىرفن،   و هىفس  لوله األمر، وولىه األمىر ٍل ن له األمور تنأل مناألها،   ا ب و با 
نفسى   المرن  على ال هىاد، ومىا دام بىا لر ذ ح   -علي  الص   والس م-دين  هاد وبين حٍ  مٍ المرن ، الرسول 

ال نرول نرلب العلم؟ و يش رنيك نح ر ، يعنه لو ب و يقول لك: وهللا و ار   ا  :نقىول يش يقال ل ؟بامرنته واز
ن اهتتدىىي فىىه حىى  مىىٍ امرنتىىك؛ ألن  ىى ا بىىا لا نفسىى ، ولىى لك  ىىو فىىه عرضىى  يقىىول:  ون امرنتىىه  ر ىىي حا ىىل، واز

لهىن لىو  «انرلىق فحى  مىٍ امرنتىك» ىال: ال،  وننىا ن ىأو؟  أو  ة ا وة ا، يعنىه فمىا ا نصىنٍ؟ نترةهىا تىرول لحالهىا
 والفرث ها ر دين   ا و  ا.ال ما يلأم،  ؟محرميلأم بأن يةون ، بأ ل  دديته، حا  وال ب اأ  ب نا ال: ننا ما

لهاذا  ااي لام يساه  لاي الحاج  «ااال  فحج مع امر تا »من قولي:  - حسن هللا إلي -يا شيي  ما يشعر االب:
ال لطال: "فحج بامر ت   ...... و لطال: "فكن محرما  لها" "ا  الاهي للى الحج وا 

 ما فه ما يمنٍ. ،عهايح  م د  المعيل تحتم  ة    ا، يعنه ةون  ح  
 االب:......



 ال، ال، ةيف؟
 االب:......

و  و ح ل، افترضنا ننها ح ل الودا ، يعنه ما فه وال ح تىين،  ى  حى  مىٍ ندىه  ؟ي  لو ةان ما ح  متى ديح و
، وال هىاد متعىين ،وال هىاد متعىين ،مىا حى  : م؟ نو نقىولنسق  ح ل اإلسى ،وصار فه حق  ح ل الودا  نف  ،بةر

 ؟«ح  مٍ امرنتك»ا ح  فقال: و و م
 االب:......
  ا النو، علىى ن   منعلى ن  حال المحرم فه  ايل األ ميل  المحرم من ترك الح  المتعين، و  نن ال، يأتينا 

 احتمال يعنه.
 االب:......

ل مىىا  صىىد حىى  وال نىىو  يحىى ، دىى  يمةىىن ننىى  مو ىى  ولىىى ال ىىأو؛ ألن األمىىانتهىىي  هتىى  محىىدد  ومنتهيىىل  ىىأو،  ىىو 
ونصىىحاب  فىىه  -عليىى  الصىى   والسىى م-و ا عىىرف العىىدو نن المدينىىل سىىوف ت لىىو مىىن الندىىه دهىى ا الهىىرف ال سىىيما 

 ميىىل، الىىودا ، ال دىىد نن يوضىىٍ احتيارىىاي فىىه ال، ىىور وفىىه الحىىدود ديىىنهم وبىىين األعىىدا ، فهىى ا فىىه  ايىىل األح ىىل 
 ن ميل المحرم فه الميأان البرعه.ك من ن   نن ي  ب محرم مٍ أو ت    ا يدل على فةون   ا األمر يتر 

 االب:......
 ن م من ال هاد الوا ب. ليعلي  ال هاد، فدل على نن المحرمةتب 

 االب:......
 .يعنه سفر نمهاي المؤمنين ما ا ي اب عن ؟

 .-صلى هللا لليي وسلم-غير الرسول محرم  لهن كون االب: قد ي
 «لأوم الحصرو   و » :لبعضهنصرن الح ، ول لك  ال فات  توفه، يعنه بعد و  -علي  الص   والس م-الرسول 

 .نعم
 االب:......

 ةيف؟ 
 االب:......

   ا؟ ؟من ورا  ح اب فةيف ي ب الح اب عليهن؟
 ....المعاىمتوقع من الصحابة استححار هذا ..... قد يكون االب:

وعىىدم الىى ةر ال يعنىىه عىىدم  فيهىىا،يعنىىه مىىا  ةىىر  ،يعنىىه نمىىر مقىىرر بأدلىىل صىىحيحل صىىرفحل، نىىأته بىىأمور ملتبسىىل
ٍو واحىد، نعىم و ا عارضى  نىوا ينفىه ، فيةفينا  يام الح ل دىنٍو واحىد، و ا  امىي الح ىل دىن..الو ود، عدم ال ةر

  يقاوم ال ةر فه النصوو األ ر .النعم، لهن عدم ال ةر 
 االب:......
 .ما عند هللا ال ينال بس   هللا ،ما نتردد فه   ا ما يةفه.....  ا ب  بك، 

 االب:......



 ......ال، المحرميل  ير الأمل ،ال
 االب:......

 ؟ي لى  الىدين فىه  مىل األب ؟حصى  ولىوولى الىأو ، انتقلي من  ما دام تأو ي  المال  ه تابعل للنفقل األصليل،
 ، حصىول الفعى المقصود ننها  ر ي نرادي ال رو  م،  الفع  الماضه ال   يرلق وفراد بى ال، ةسائر النفقاي، 

ويرلق وفراد بى  وراد  الفعى ، ويرلىق وفىراد بى  البىرو  فىه الفعى ، فتفسىرو الروايىاي األ ىر ، المقصىود ننهىا عاأمىل 
 على الح .

 .، ا رننأ     ا باب ال ةر؛ ألن   فيف ما في  مباه ، بادين فه ال ةر ما فيهن وبةال؛ ألن  تأ رنا  دا  
ا  خهرااي  هاو الزبيار  ن للي ا :قال اهان  اررج :اج هن محمد قالحدثاا ح  :قال حدثاي هارون هن لهد هللا :قال

إلى  كان إذا استوب للى بعيرر خار ا   -صلى هللا لليي وسلم-اقزده  خهرر  ن اهن لمر للمهم  ن رسول هللا 
ِاا َلي  م ْطاِرِاينَ ثم قال:  ،سفر كهر ثالثا   ْبحاَن اِلِذه َسِخَر َلَاا َهَذا َوَما ك  ِاا*  }س  َااا َلم اَطِله اوَن َواِ  ( 14-13)] ا ِإَلاى َربِ 
اللهام هاون لليااا سافراا  ،ومان العمال ماا ترحاى ،اللهم إاا اسأل  فاي سافراا هاذا الهار والتطاوب » [سور  الأ ىرف

اللهاام إاااي  لااوذ باا  ماان ولثاااء  ،والخليفااة فااي اقهاال ،اللهاام  ااات الصاااحب فااي الساافر ،لاااا بعاادر وااااو ،هااذا
ذا ر ع قالهن «سوء الماطلب في المال واقهلو  ،وكآبة الماظر ،السفر بيهون تائهون لاهادون » :وزاد فيهن ،وا 

 .«لرباا حامدون 
حدثاا إساماليل هان للياة لان لاصام اقحاول لان لهاد هللا هان سار س قاال: كاان  :قالحدثاي زهير هن حرب 

 ،روالحااور بعااد الكااو  ،وكآبااة الماطلااب ،إذا سااافر يتعااوذ ماان ولثاااء الساافر -صاالى هللا لليااي وساالم-رسااول هللا 
 .وسوء الماظر في اقهل والمال ،ودلو  المظلوم

حادثاا لهاد  :قااللان  هاي معاوياة و وحادثاي حاماد هان لمار  وحدثاا يحيى هن يحياى وزهيار هان حارب  ميعاا  
وفاي رواياة  ،غيار  ن فاي حادي  لهاد الواحاد فاي الماال واقهال ،الواحد كالهماا لان لاصام ههاذا اإلساااد مثلاي

 .«اللهم إاي  لوذ ب  من ولثاء السفر» :ا  ميعا  موفي روايته "يهد  باقهل إذا ر ع" :خازم قالمحمد هن 
سىىوا ا ةىىان للحىى  نو ل يىىرو يقىىول:  ،فىىه دعىىا  الرةىىوب و ا رةىىب دادتىى  فىىه السىىفر -رحمىى  هللا تعىىالى-يقىىول المؤلىىف 

  خهراااي  هااو الزبياار  ن لليااا   :قااال اهاان  ااررج :حاادثاا ح اااج هاان محمااد قااال :قااال حاادثاي هااارون هاان لهااد هللا"
فىىه  "كااان إذا اسااتوب للااى بعياارر -صاالى هللا لليااي وساالم-اقزده  خهاارر  ن اهاان لماار للمهاام  ن رسااول هللا 

 .، والمقرر عند ن   العلم نن السند المؤنن م،  المعنعناإلسناد ندو الأبير نن عليا  
...................................

    ىىىىىىىىىىىىهوللقرىىىىىىىىىىىىٍ نحىىىىىىىىىىىىا الدرديووا سىىىىىىىىىىىى

 )  فال ىىىىىىىىى ُّ حةىىىىىىىىىم )عىىىىىىىىىن(  وحةىىىىىىىىىم )نن 
 حتىىىىىىىى يدىىىىىىىين الوصىىىىىىى  فىىىىىىىه الت ىىىىىىىرف   

 

مىدل  ال سىيما فىه الربقىل ال،ال،ىل مىن ( والعىن)و ىه فىه حةىم  (ننى)ندو الأبير عرف بالتدلي ، و نا  ا  بالسىند دى
 ىىا  مىىن ال دىىد نن يصىىرل بالتحىىدي ، و نىىا مىىا صىىرل ندىىو الأبيىىر، مىىٍ نن تدليسىى  بىىديد، ومىىٍ  لهىىم ةلمىىا المدلسىىين 

لل على االتصال، ال يتىردد فىه  ى ا؛ ألنهىا و ىدي عنعناي المدلسين، وما فه نحةامها فه الصحيحين فهه محمو 
البىاب فىه  ى ا  فه المصادر األ ر ، وفه الرواياي األ ر ، وفه المست ر اي و ير ىا مصىرلا دهىا، ولىو لىم يةىن



ويضىعف بعىا  ، ى و األمىور، ويىأته ولىى نحاديى  ش م،ى ال تلقه األمل للصحيحين بالقدول؛ ألنى  يو ىد مىن ينىب   و
 له م ن   العلم فه بعا الروا . األحادي 

 االب:......
 ما نتردد فه صحت . ....... ال، ما  ه بمسألل تحسين، ،ال

 االب:......
 ال،  و ل  ما يبهد ل . ،ال

 االب:......
نبد من   ا،  م نحادي،هم الته تهلم فيها الحفا   بة م هلم فيهمال، الصحل ال وبةال فيها، فه بعا الروا  ت   ،ال

مقرىىىو ا   ىىىه التىىىه ينىىىاأ  فىىىه تصىىىحيحها وتحسىىىينها، نمىىىا بقيىىىل األحاديىىى  التىىىه لىىىم يىىىتهلم فيهىىىا نحىىىد مىىىن ن ىىى  العلىىىم
ممىىن د ىى  الهىىو  فىىه  لبىى ، ود لىىي الفتنىىل فىىه نفسىى ، ويعىىرف نن مىىن روا  بصىىحتها عنىىد ن ىى  العلىىم، ولىى لك يىىأته 

فىىيرعن فىىه  ،، فيىىأته ولىىى حىىديٍ  األمىىل مربقىىل علىىى  دولىى  في ىىد فىىه رواتىى  ممىىن تهلىىم فيىى الصىىحيذ مىىن تهلىىم فيىى 
 ،م ىىىال واسىىىٍ للهىىى م فىىىه م،ىىى   ىىى و األمىىىورالواآلن  ،الحىىىدي ، ولىىى لك الىىى ين يتهلمىىىون فىىىه صىىى   ال ماعىىىل مىىى،   

تلقتهىا األمىل والصحف تتسٍ لم،    ا و ير ا، حتىى المؤلفىاي والمنبىوراي، صىاروا ينببىون بعىا األمىور، نمىور 
 ىال: ال،  ىال:  « ى  تسىمٍ النىدا ؟»بالقدول، ال تقد  ال دال، ومٍ  لك ينىبش، فىه حىدي  األعمىى ادىن نم   مةتىوم 

بعىىا الىىروا ، ريىىب الىىروا  مىىنهم مىىن تهلىىم فيىى  مىىن روا  الصىىحيحين، لهىىن    ىىب فىىه «ن ىىب، ال ن ىىد لىىك ر صىىل»
يعنىه  ى  الىراو  الى    ،ر ، يعنىه ةىون الىراو  مىتهلم فيى روا  الصحيحين المقرر عند ن ى  العلىم ننهىم  ىاأوا القنرى

نتقنهىا وضىبرها، ولىبعا نحادي،ى   ؟لهىن بقيىل نحادي،ى  ،ن رىأ فىه نحاديى  ة  حدي،   رأ؟ حص  في    ا اله م
ىى وبىىد  االنتقىىا ، يعنىىه  ىى ا الىىراو   ،بىىالتحر  رف البىىي ان مىىا يبىىهد لىى  مىىن روايىىاي ال،قىىاي المتقنىىين، ومىىٍ  لهىىم ع 

عبرفن منها م،  ،    ينأل عن حد الضىب  واإلتقىان؟ مىا  ،ي  يرو  نلف حدي ، تهلم فه عبر  نحادي المتهلم ف
م ىأوما بى ،  ، وا له ا الراو  ما انتقَد علي ،   ا نمرا مقرو ا بى ينأل، نيضا  نصحاب الصحيحين ما يمةن نن ي ر 

ٍا  فير من ن ى  العلىم يقىول: و ميىٍ مىا فى ،ول ا ادن الص ل  صىحيحين مقرىو ا بى ، ولىو لىم يةىن واله الوتبع   م
تهلم فيها بعا الحفا ، مىٍ نن  ى و األحىرف اليسىير  التىه سو  نحرف يسير   ،بالقدول له ين الهتادينتلقه األمل 

و ى ا الهى م يمبىه علىى عىوام  ،...منو  ،تهلم فيها بعا الحفا  الصواب مٍ البي ين، ومٍ  لك يأته من ينبش
 ىو صىحيذ، سىو  نحىرف يسىير  تهلىم من فتنل، ة  حدي  فه الصىحيحين  ....،  و...وامالنا ، وعلى نبباو الع
ه صىحيذ مسىلم ال يمةىن اإل ابىل اإل ابىل عنهىا م،ى  حىدي  التربىل فى ال يمةىن و ىد نحاديى ، عليها بعا الحفىا 

 :للمقلىوب، وننىا ن ىول  بىوم،لىوا  ،مقلىوب :ال مهىور  ىالوا «حتىى ال تعلىم يمينى  مىا تنفىق بىمال »، لهىن حىدي : عن 
 ،مسىىألل و فىىا  صىىد ل، و ا ةىىان عىىن يمينىى  نىىا مىىا  ىىو المسىىألل ؟ ، ويىىش المىىانٍ نن يتصىىدث ببىىمال لىىي  بمقلىىوب

 ؟ ما يتصدث ب  ببمال ونراد نن يتصدث على   ا وف فيها نال يمةن نن يدفٍ 
 االب: زراد  إخفاء.

نى  ه نن له م،  نحٍد   با  تىأته علىه ،ال،ىل وعنىد  مما يسرن»: و فا ، ومٍ  لهم  ا  فه الحدي  الصحيذأفاد  
 «ومىن  لفى  ،ومن نمام  ،و ة ا عن يمين  وعن بمال  و ة ا ة ا  :دينار وال دينار نرصدو لدين، وال نن ن ول ب 



لىو يش المانٍ؟    الفقير يصير دنفسى  الصد ل بالبمال ولهن   ا.....  ،صذ اليمين نفض  ،فالصد ل بالبمال..
، فعلىى  ى ا ندىدا ، و ى ا ال بىك ننى  مبال ىل فىه و فىا  الصىد ل ،، يحم  فىه نفسى  بىه ؟ ةى به  ببمالكنعريت  
معىاول  ىدم؛ ألنى  لىو تهلىم فىه الصىحيحين مىا بقىه لنىا  ه ا األمر، ونعد العىد  ولىى م،ى   ىؤال ؛ ألن  ىؤال نحتاف ل
، اي الوعيد، وفنهدم الدين دهى و الررفقىلوتصورنا المر ئل يعتمدون على  ياي الوعد، وال وار  يستدلون بآيبه ، 

ال ين يتصدون لم،   ىؤال ، فىإ ا لىم يقىم ةى  ونسىان بمهمتى  بمىا نو ىب هللا  ،و ا  لي األمل من الراس ين فه العلم
 فه الدفا  عن الدين معناو انتهى األمر. علي 
 "كان إذا استوب للى بعيارر -صلى هللا لليي وسلم- ن لليا  اقسده  خهرر  ن اهن لمر للمهم  ن رسول هللا "

سابحان الاذه ساخر لااا هاذا وماا كااا لاي »ثام قاال:  ،إلاى سافر كهار ثالثاا   خار اا  "يعنه رةب  اسىتو  علىى بعيىرو 
لىىوال نن هللا  ،يعنىىه مريقىىين ،مقىىرنين لهىى ا المرةىىوب "«ومااا كاااا لااي»" سىى ر لنىىا  ىى و الدابىىل التىىه نرةدهىىا" «مطااراين

سابحان »"ك منتهه، ول، رفسل تريق؟ وهللا ما تسو  به  عندو ؟و  ا  عليكس ر لنا، من ال   يريق البعير ل
يصىنعون لنىا مىا يرفحنىا فىه االنتقىال مىن دلىد ولىى  ،س ر لنا  ؤال  الهفر  "«الذه سخر لاا هذا وما كاا لي مطراين

اا ،سبحان الذه سخر لاا هذا وما كاا لي مطراين»"، -   وع -دلد،   ا تس ير من هللا   ربااا لماطلهاون إلى  وا 
 ى ا الىدعا  ينب ىه نن  "«ومان العمال ماا ترحاى ،اللهم إااا اساأل  فاي سافراا هاذا الهار والتطاوب  -را عون وليى -

 والسىفر «اللهم  ىون علينىا سىفرنا»وة  ما ينوب  من نمر دين  ودنياو،  ،لرب  ليعين  على سفرو يقول  الر   م لصا  
اللهم هون »"، صار بىقا  -   وع -فإ ا لم يهون هللا ن نار، نو م « رعل من الع اب» :ةما  ا  فه الحدي 
، نقرعىى  بأيسىر ون صىىر مىد  ومسىىافل دىدل مىىن نن نسىت رث األو ىىاي الروفلىل "«واااو لاااا بعاادر ،لليااا ساافراا هااذا

و ىىىو  "وروعنىىىا بعىىىدو"ويقىىىول:  وصىىىحف  ىىى ا، سىىىمع  النىىىا  ةلهىىىم فىىىه المرىىىاف، النىىىا  يسىىىمعون مىىىن يصىىىحف
، ما فه ما يمنٍ ندىدا ، نحيانىا  مابه من حي  المعنى، لهن الروايل على   ف  ،نىلمعمن حي  ايعنه  ،تصحيف

اللهام واااو لااا بعادر، »"والررفىق واحىد، وةلفىل نه،ىر ، ونحيانىا  يةىون السىفر فيى  مبىقل تح  بىأن السىفر ال بىه 
والخليفااة فااي ر، اللهاام  ااات الصاااحب فااي السااف»"، معنىىا - ىى  وعىى -ألن هللا  نعىىم؛ "« ااات الصاااحب فااي الساافر

 الىنف ت ير  "«الماظر وكآبة ،من ولثاء السفر»"مبقت  وبدت ،  "«للهم إاي  لوذ ب  من ولثاء السفرا ،اقهل
يعنىىه ةآبىىل المنهىىر لهىىا داللتهىىا  "«وكآبااة الماظاار»"، التىىه تدىىدو علىىى الو ىى  علىىى الو ىى  ،التىىه تدىىدو علىىى المنهىىر

يعنىه  "«وساوء الماطلاب»"المنهىر، فىه الىنف  ههىر  لىك علىى فىإ ا و ىد مىا يةىدر على ما ي ال  نفى  اإلنسىان، 
يىىش انقىى ب؟ يعنىىه ، وو ىىد حصىى  لهىىم انقىى ب ،يعنىىه نن ير ىىٍ اإلنسىىان ولىىى ن لىى  "«فااي المااال واقهاال»" ،المر ىىٍ

ذا ر ااع  «فااي المااال واقهاال»"نو فىىه معيبىىتهم،  ،نو فىىه ندىىدانهم ، ا ةانىىي فىىه نديىىانهمسىىوا ،ت يىىر فىىه نحىىوالهم وا 
 .و ه فه الحقيقل ن ةار ،و  و ن بار "«لاهدون لرباا حامدون "»يعنه را عون  "«بيهون »فيهن:  وزاد ،قالهن
حدثاا إسماليل هن للية لان لاصام اقحاول لان لهاد هللا هان سار س قاال:  :قالحدثاي زهير هن حرب "  ىال:

و نىاك  "الماطلاب وكآباة -المبىقل– إذا ساافر يتعاوذ مان ولثااء السافر -صالى هللا للياي وسالم-كان رسول هللا 
 :ونه،ر الروايىاي "والحور بعد الكور"ا   ةان فه المنهر نو فه المنقلب، السو  سو والمراد ب  " المنهروةآبل " ال: 

ن ةاني ال "بعد الهون " يعنه الر ىو ، وال حىار وليى  يعنىه ر ىٍ وليى ،  :بالرا  نبهر، الحور "الهور" :روايلبالنون، واز
ٍ عىىن  ىى ا اال تمىىا  ولىىى فر ىىل وبىىتاي، نو نر ىىٍ عىىن ا تمىىا  اال تمىىا ، نن نر ىى يعنىىه بعىىد "الحااور بعااد الكااور"



والحور بعد الهور، ونما بالنسىبل للروايىل  ؟فض   عن رد  وةفور ؟ولى فسٍق نو ف ور النف  على   ا الدين العهيم
فىىه نمىىر ديننىىا  الما،ىى بعىىد نن ةنىىا م تمعىىين علىىى نمرنىىا  (ةىىان)"الهىىون" يعنىىه بعىىد نن ةنىىا،  ىى ا مصىىدر  :األ ىىر  
 ى ا الىداعه مىن  -   وعى -  ا دعا  بأن يعصم هللا  "ودلو  المظلوم"نر ٍ عن ، يستعا  باهلل من   ا،  ودنيانا
و و ةآبل المنهىر، فىه األ ى   "وسوء الماظر" ال   يسدب دعو  المهلوم الته لي  دينها وبين هللا ح اب، ،الهلم
 والمال.

الى   تىأته  ، ىو محمىد دىن  ىاأم :ندىو معاويىل "لان  هاي معاوياة رب  ميعاا  وحدثاا يحيى هن يحيى وزهير هن ح"
حادثاا لهاد الواحاد كالهماا لان  :قاالو وحادثاي حاماد هان لمار لن  هي معاوية "اإلبار  ولي  فه   ر الروايل، 

 :وفاي رواياة محماد هان خاازم قاال "في المال واقهال" :غير  ن في حدي  لهد الواحد ،لاصم ههذا اإلسااد مثلي
وفااي "يعتنىىه دهىىا اإلمىىام مسىىلم وفدينهىىا،  ىىال:  ىى و مىىن الفىىروث التىىه  "ا  ميعااا  مااوفااي روايته ،يهااد  باقهاال إذا ر ااع
اللهم إاي  لاوذ »وفي روايتهما  ميعا :  ،قال: يهد  باقهل إذا ر ع" ال    و ندو معاويل، "رواية محمد هن خازم
 .«ب  من ولثاء السفر

 ....االب:..
 .نعم ،ادتل ين،الصحيحوي ، روايل  ار  

 .....االب:.
  م دا لون فه األ   نعم، لهن التنصيو عليهم؛ ألن الفتن وليهم ن رب.و 

 االب:.....
 و ا رةب. ،و ا رةب ،و ا ر ٍ

 .االب:.....
 فه ال ملل. ما ن ةر ا، لهنها دا لل فه األ   فه  ير الصحيذ وردي، ما ندر  اآلن

 يعاي. ال يعكسء الماطلب في اقهل والماالب: سو 
 ما يضر   ا؛ ألن الواو ال تدل على الترتيب، وفه ةٍ  منهما روايل.

 ....االب:...
 ما يضر. ،ما يضر
 ...االب:...

يىىد   فىىيهم البىى و نفسىى   يىىد   فىىيهم البىى و د ىىوال  نوليىىا ،واآلل واأل ىى   ىىو و ا  ةىىري األ ىى  بىىم  ال ميىىٍ، 
، لهن بالمعنى األعم يبم  ةى  أو ت ل، ن   الر   األ   الأو فهم ن ل ، واألص  نن  ،فض   عن والدي  ومن..

اوم  الِسااَلة  َ ْدِخل اوا }، ، ود ول الر   فه ن ل  و لى  د ىول نولىهيتأ   عندك فه ديتك نو تتأ   عندومن  َوَراْوَم َتط 
م  َقْوَمي    و يد    دلهم ؟يعنه فرعون ما يد   [( سور   افر46)] بَل ِفْرَلْوَن   .[( سور   ود98)] }َيْطد 

 .نأ   الباب   ا علبان نن  نيضا   ةر
 ..االب:.....

 ادن  اأم،  و ندو معاويل الضرفر محمد دن....



 االب:.......
 م.نع ،ةلهم معروفين، عدد الواحد دن أفاد ،قل ،وي ، حامد دن عمر البةراو    ا معروفنعم،  ، اأم
 .......االب:
 ؟تهرار ا

 ...االب:...
 .ما فيها وال نن تقال مٍ دعا  الرةوب، وأاد،  ال: وأاد و الروايايوهللا   

 اقم. ،االب: المحرمية في الحج ي ب لليي يا شيي
ن ةىان عىاد الدىرو وهللا ولأامى  فيى  مىا فيى ،  ؟وال يو ىد مىانٍ ؟وال ي د ،ىم  مىانٍ والتبىديد فىه بىأن  فىه  ،واألمىر بى  ،از

 .ام يحتا  ولى نٍو  اوالنصوو  د يرتقه ولى م،    ا، لهن اإللأ 
 االب:.......
 .و ا نراد السفر
 .....االب:...

 ال    و الدروأ. ،من تحقق الوصف
 و ةر نيضا  ما في  وبةاالي. ،؟ و ا رو ٍ  صيريش رنيةم، نقف على   ا ونأ     ا الباب تروا م،ل 

هللا لان ااافع لان اهان لمار و حادثاا لهياد قاال: حادثاا  هاو  ساامة قاال: حادثاا  هاو بكار هان  هاي شايبة "  ال:
لان ااافع لان لهاد هللا هان  لان لهياد هللا حدثاا يحيى وهو الطاانقال: وحدثاا لهيد هللا هن سعيد )واللفظ لي( 

وفى السرايا  و الحج  و العمر  إذا   و ،إذا قفل من ال يوع -صلى هللا لليي وسلم-كان رسول هللا  :لمر قال
وهاو للاى كال  ،ولاي الحماد ،لي الملا  ،وحدر ال شرر  لي ،ال إلي إال هللا»م قال: ث ،للى ثاية  و فدفد كهر ثالثا  

وهازم اقحازاب  ،واصار لهادر ،صدث هللا ولدر ،لرباا حامدون  ،سا دون  ،لاهدون  ،تائهون  ،بيهون  ،شيء قدير
 .«وحدر

حادثاا قاال: لان  ياوب و وحادثاا اهان  هاي لمار  حادثاا إساماليل يعااي اهان للياةقال: وحدثاي زهير هن حرب 
 خهراا الححا  كلهم لن اافع لن اهن لمر قال: حدثاا اهن  هي فدي  قال: معن لن مال  و وحدثاا اهن رافع 

 .فإن فيي التكهير مرتين ،بمثلي إال حدي   يوب -صلى هللا لليي وسلم-لن الاهي 
- ل  ااس هان مالا قاا :حدثاا إسماليل هن للية لان يحياى هان  هاي إساحاث قاالقال: وحدثاي زهير هن حرب 

حتاى إذا  ،وصفية رديفتي للى ااقتاي ، اا و هو الحة -صلى هللا لليي وسلم-:  قهلاا مع الاهي -لايرحي هللا 
 .فلم يزل يطول ذل  حتى قدماا المدياة «لرباا حامدون ، لاهدون  ،تائهون  ،بيهون » :كاا بظهر المدياة قال

حدثاا يحيى هن  هي إسحاث لن  اس هن مال  لن قال: حدثاا بشر هن المفحل قال: وحدثاا حميد هن مسعد  
 ."بمثلي -صلى هللا لليي وسلم-الاهي 

 ،البىاب السىادق فىيمن نراد سىفرا  فىه ادتدائى  ،فيما يتعلق بأ ةار الر و  من السفر -رحم  هللا تعالى-يقول المؤلف 
 و نا و ا ر ٍ من سفر الح  نو  يرو.



حادثاا لهياد هللا لان ااافع لان اهان لمار و قاال: حادثاا  هاو  ساامة ال: قاحدثاا  هو بكر هن  هاي شايبة "يقىول: 
لان لهياد هللا لان ااافع لان لهاد هللا هان  حادثاا يحياى وهاو الطااانقاال:  اا لهيد هللا هن سعيد واللفظ لايوحدث

 ى و  "إذا قفال مان ال ياوع  و السارايا  و الحاج  و العمار  -صالى هللا للياي وسالم-كاان رساول هللا  :لمر قال
، و ا  فى  مىن ال يىوش نو  أو نو   ر  من حٍ  نو عمر  نو ، ما سافر وال لراعل-علي  الص   والس م-نسفارو 
، فمىىىا ا عىىىن -لسىىى معليىىى  الصىىى   وا-التىىىه يقود ىىىا ، ال يىىىوش -عليىىى  الصىىى   والسىىى م-، و ا  فىىى  الندىىىه السىىىرايا

 .السرايا؟ السرفل..
 ....إلى االب: ما كان يخرج معهم

 نه، و ا  ر  يودعهم؟يودعهم يع
 ....االب:...

،  ىى ا -عليىى  الصىى   والسىى م-وفت ىى  القىىول بىىأن السىىرفل لىىي  معهىىا الندىىه  ،نو يسىىتقدلهم، يعنىىه يسىىتقر التعرفىىف
، لهىن و ا  فى  مىن ال يىوش -علي  الص   والسى م-بأنها الته لم يةن فيها النده  :يعرفون السرفل ،يعرفها العلما 

،ىم و ا ؟  ى ا  فىول ،نو يسىتقد  فىه نرىراف الدلىد ،، يعنه ةون  يود  ولىى نرىراف الدلىدو العمر نو السرايا نو الح  ن
 ؟عمر ، دداللل ال يوش ح  ؟فر ف  يحتا  ولى م،    ا؟ نو م،    ا يقال فه القفول من س

 االب: يطولون: سررة فالن سررة فالن ما ذكر  ن فيها الرسول مثال . 
 يا شيي الخروج. ما ثهت لاي يحا  : بخر االب
فيى   الى   لىم يةىنمىا يقىرر ن ى  العلىم ننهىا  ىه ال ىأو بىأن السىرفل ةالسرايا الته لم ي ةر فيها، لهن    يرلق    
 ؟-علي  الص   والس م-النده 
 بعض اققوام وال تسمى  يوع. ..اله وم للى المدياة االب:

 ؟ال تسمى  أو و 
 االب:.......

 .وال تدوك
 ....االب:....

، المقصود نن   ا الىنو الصىحيذ يىدل علىى ، ال أو  نوسٍ نوسٍ من السرفل، توسعوا فيها نه،ر من السرفلال ،ال
 .نن األمر في  سعل فه التعرفف

 ........االب:.
 ؟سفر مبال
 ....االب:....
ه سىفر ، ال  ف ففض   عن األ ةار ،من التر و و يرو ،وبةال، ة  ما يفع  فه األسفار يفع  في  ال، ما فه

نىىى  ال يتىىىر و فيهىىىا نسىىىفار وال مهىىىور علىىىى ن ؟و ىىى  يتىىىر و فيهىىىا نو ال ؟المعصىىىيل  ىىى  تقىىىال م،ىىى   ىىى و األمىىىور
   فا  للحنفيل. ،المعصيل



 ىه  :، ال،نيىل"للاى ثاياة" نوفىى يعنىه ارتفىٍ وعى ، "وفى إذا  إذا قفل من ال يوع  و السرايا  و الحج  و العمر "
صىعدنا ةدرنىا، واز ا ةنا و ا " ، و ا  فه الحدي  الصحيذ:"كهر ثالثا  "، ن مرتفٍ، يعنه مةانو فدفد ،ال د  الص ير

فتى ةر نن  ،من التعاهمنفسك به    د تح  فه والمناسبل ها ر ؛ ألنك و ا ارتفعي وعلوي"نانألنا نو  برنا سبح
عىن م،ى   أ ى وتن - ى  وعى -سىبذ هللا تف ،واز ا نألي و بري تستحضر به  من النىأول نهدر، -   وع -هللا 

علىى  سىر، ويسىبذ و ا نىأل فىه نفىق؟ مىا  ، واآلن يسىأل عىن مىا فىه دوا ى  الدلىدان،  ى  يةدىر و ا رلىٍ  ا التو م
 ؛-ون بىا  هللا تعىالى-الصعود والنأول مىا فىه مىا يمنىٍ ، نو المصعد من حي  -ون با  هللا تعالى-فه ما يمنٍ 

 .-لىتعا ون با  هللا-  واألمر في  سعألن العلل مو ود ، 
تحقىىق  ىى ا  ،يعنىىه و ا حصىى   ىى ا الوصىىف "إذا  وفااى «ال إلااي إال هللا وحاادر ال شاارر  لااي» كهاار ثالثااا  ثاام قااال:"

ولى   ،لى  الملىك ال ولى  وال هللا وحىدو ال بىرفك لى ،»ةدىر ، ،ىا  ،ىم  ىال:  ،نو فدفد ،و و نن  رلٍ على ،نيل ،الوصف
 نا يت   القول بأن م،ى   ى ا  «سا دون لربنا حامدون  ،عاددون  ،تائدون  ، يدون  ،و و على ة  به   دير ،الحمد

يعنىه ارتفىٍ  ،بالوصىف المى ةور فىه الحىدي ، و ىو ننى  و ا نوفىىيةرر ولى نن يص  الدلد، لهىن يىرب   لىك ويعلىق 
 و ا ارتفٍ على مةان مرتفٍ يةرر م،    ا. ،على ،نيل
 ....االب:....

؛ ألن يعنىىه فىىه الررفىىق ةلىى و ا نوفىىى علىىى ،نيىىل نو فدفىىد، و ىىو  ،يىىش المىىانٍ؟ ألنىى  علىىق علىىى نمىىرٍ ولىىى نن يصىى  و
 تقتضه التهرار. (و ا)

محمد عليى  الصى   - واصر لهدر ،صدث هللا ولدرلرباا حامدون،  ،سا دون  ،لاهدون  ،تائهون  ،بيهون »" ال: 
، -سى معليى  الصى   وال-فىه  ىأو  األحىأاب، تحىأب روائىف الهفىر علىى الندىه  "«وهزم اقحزاب وحدر -والسى م

وهازم »" ،عليهم الرفىال نو الىرفذ العاتيىل التىه فىر تهمنرس   -   وع -وضا ي دهم األرا بما رحدي، لهن هللا 
 ."«اقحزاب وحدر

حادثاا قاال: لان  ياوب و وحادثاا اهان  هاي لمار  حدثاا إسماليل يعااي اهان للياةقال: وحدثاي زهير هن حرب "
 خهراا الححا  كلهم لن اافع لن اهن لمر  :قالاهن  هي فدي   حدثااقال: معن لن مال  و وحدثاا اهن رافع 

هللا  ،يعنىه يقىول: هللا نهدىر "بمثلاي إال حادي   ياوب فاإن فياي التكهيار مارتين -صالى هللا للياي وسالم-لن الاهي 
  ننى  فىه  ى و األيىام، مىن ن ى  العلىم مىن يىر ، و   م،    ا فه اال ت ف فه التهديىر نهدر، ددال  من التهدير ، ،ا  

 مرتين، ومنهم من ير  نن  ،  ، وة ُّ   ا مردو ولى ا ت ف الروا .
قاال  ااس هان مالا :  :حدثاا إساماليل هان للياة لان يحياى هان  هاي إساحاث قاالقال: وحدثاي زهير هن حرب "

 يعنىه والحىال نن صىفيل رديفتى  علىى "وصافية رديفتاي ، ااا و هاو الحاة -صلى هللا للياي وسالم- قهلاا مع الاهي 
ل يعنه را ٍ، يعنه ولىى نن بههر المدين "حتى و ا ةنا بههر المدينل  ال"من الحةم،  تقدم ما فه اإلردافو نا ت ، 

 ."فلم يزل يطول ذل  حتى قدماا المدياة «لرباا حامدون  ،لاهدون  ،تائهون  ،بيهون »" وص   رب المدينل،  ال:
يحياى هان  هاي إساحاث لان  ااس هان مالا   دثااحا: قاالحدثاا بشر هن المفحال قال: وحدثاا حميد هن مسعد  "

 ."لن الاهي لليي الصال  والسالم بمثلي
 .وهللا نعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عددو ورسول  ندينا محمد وعلى  ل  وصحب  ن معين


